Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
ul Sportowa 30, 38-130 Frysztak
tel. (17) 277 7111, e-mail: osrodek@gosir.frysztak.pl

ZAMÓWIENIE NOCLEGÓW I WYŻYWIENIA
DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
BAZA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWA GOSIR FRYSZTAK
NR ………… / ………….. (wypełnia GOSIR Frysztak)
OFERTA 2015 r. DLA GRUP LICZĄCYCH CO NAJMNIEJ 15 OSÓB :

Cena noclegów 35 zł /osobodzień
Cena żywienia 30 zł / osobodzień / żywienie na miejscu
ROZŁOŻENIE OSÓB W POKOJACH:

PARTER - 2 pokoje /do 5 osób/:
1 pokój dwuosobowy - bez łazienki / łazienka obok pokoju
1 pokój trzyosobowy - bez łazienki / łazienka obok pokoju
Na parterze znajduje się stołówka wraz z tarasem zewnętrzny, sala gimnastyczna, sauna
I PIETRO - 9 pokojów / do 23 osób /:
5 pokojów dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
1 pokój trzyosobowy z pełnym węzłem sanitarnym,
1 pokój czteroosobowy z pełnym węzłem sanitarnym,
1 pokój pięcioosobowy z pełnym węzłem sanitarnym,
1 pokój jednoosobowy z WC i umywalką,
Na piętrze znajduje się sala wielofunkcyjna –multimedialna.
PAKIET PROMOCYJNY 2015:

Opiekunowie: noclegi bezpłatnie
Boisko piłkarskie, otwarte baseny kąpielowe, sala gimnastyczna i inne obiekty sportoworekreacyjne należące do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku bezpłatnie.
Możliwość nieodpłatnego korzystania z sal wielofunkcyjnych - multimedialnych.
TV, WIFI na terenie Ośrodka – nieodpłatnie.
Zamawiający:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej klub:

……………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zamówienie:

Pieczęd organizacji/ firmy/klubu

……………………………………………………………………………………………………
nr tel. …………………………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………….

www.gosir.frysztak.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
ul Sportowa 30, 38-130 Frysztak
tel. (17) 277 7111, e-mail: osrodek@gosir.frysztak.pl

SPECYFIKACJA DO ZAMÓWIENIA
NR……………… / …………… (wypełnia GOSIR Frysztak)
KLUB:

Pieczęd organizacji/ firmy/klubu
Pieczęd organizacji/ firmy/klubu

Ilość noclegów …………………………
Przyjazd …………………… r. ok. godz. ………. wyjazd…………………… r. ok. godz.…………
Ilość zawodników …………………………………. przedział wiekowy ……………………………..
Ilość trenerów ……………………………………..
Wpisać TAK lub NIE:

Posiłki :

Śniadanie:

Obiad:

Kolacja:
Pieczęd klubu

Wpisać godziny tylko tych posiłków z których grupy będą korzystać w dniu przyjazdu i wyjazdu pozostałe wykreślić:
Śniadanie
Obiad
Kolacja

Wyżywienie w dniu przyjazdu:
godz.

godz.
Śniadanie

godz.
Obiad

Kolacja

Wyżywienie w dniu wyjazdu:
godz.

godz.

godz.

OBUSTRONNE POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA
1. Podpisanie zamówienia na wyżywienie i noclegi w GOSiR Frysztak jest jednocześnie formą zawarcia
umowy na świadczenie wyżej wymienionych usług zgodnie ze specyfikacją zamówienia.
2. GOSiR Frysztak zobowiązuje się do realizacji usługi zgodnie z ofertą i specyfikacją.
3. Zamawiający wpłaca zaliczkę w wysokości co najmniej 800 zł do 40 dni od daty podpisania
zamówienia.
4. W przypadku niedotrzymania terminu wpłacenia zaliczki unieważnia się niniejsze zamówienie.
5. Jeśli klub zrezygnuje z obozu bez winy GOSiR Frysztak zaliczka nie podlega zwrotowi.
Dane do przelewu:
Bank Spółdzielczy Strzyżów / o Frysztak Nr konta: 20 9168 1027 5505 9271 2000 0001
Tytuł przelewu powinien zawierad nazwę: OBÓZ GOSiR Frysztak – „NAZWA KLUBU”
Klub podpisuje porozumienie dopiero po akceptacji zamówienia przez Dyrektora Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Potwierdzam zamówienie

………………………………………..................................................

Potwierdzam rezerwację

………………………………………..................................................

www.gosir.frysztak.pl

